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1. ÚVOD

V hodnocení vybraného území v obci Mutějovice z hlediska vlivu na krajinný ráz (dále též
„Hodnocení“) jsou 2 lokality - místní části Perun a Lhota pod Džbánem navržené ve změně č.1 ÚP
(dále Z1) na rozvoj zastavitelných ploch pro bydlení.
Výsledky hodnocení jsou určeny zejména pro odbor životního prostředí ORP Rakovník, který
odpovídá za ochranu krajinného rázu v Přírodním parku Džbán.
Hodnocení se zpracovává z důvodu stanoviska Městského úřadu Rakovník, odbor životního prostředí
(dle § 77 odst. 4 písm. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů -dále jen ,,zákon“), jako odůvodnění navržených zastavitelných ploch ve změně č.1 ÚP
Hodnocení, dle metodiky pro hodnocení krajinného rázu1, definuje pro území obce krajinný ráz
pomocí vymezení základních krajinných celků (dále ZKC); následně vyhodnocuje zda může mít
zástavba negativní vliv na krajinu a navrhuje jak (a zda lze) zástavbu regulovat aby negativní vliv
nevznikl. Součástí hodnocení je posouzen vliv na zachování významných krajinných prvků, estetických
hodnot, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině.

2. ZÁKLADNÍ KRAJINNÉ CELKY

Krajinné aspekty krajiny vycházejí z přirozeného utváření – především a) geomorfologie terénu a b)
lidského zásahu – využívání pro zemědělství, lesnictví a venkovské osídlení. Na území hodnocených
lokalit Perun a Lhota jsou tyto základní krajinné celky (dále ZKC):
AZvlněné svahy a planiny pod Džbánskými hřebeny převážně zorněné, úrodné a
intenzivně obhospodařované. Území je charakteristické drobnými uměle upravenými potoky
s minimální doprovodnou zelení bez zatravněných údolních niv a tedy bez retenčních opatření
a mezí. Krajina je přetvořená, dominantní zcelenými lány a stavbami chmelnic bezohledně
likvidující biotopy, meze a drobné remízy, potoční nivy, ale i historické cesty v krajině. Časté
jsou vodní eroze. V hodnoceném území nejsou kulturní dominanty, je ale protkáno strukturou
venkovských sídel které dlouhodobě nevybočují z tradičních měřítek a forem, kromě
novodobých hospodářských zařízení pro zpracování chmele i zpracování další zemědělské
produkce-zejména živočišné. Celek náleží do kategorie: krajina zemědělská
BÚdolí horních toků potoků ohraničená svahy s lesními masivy Džbánu, často na
hranici venkovského osídlení. Údolím je vedena většinou komunikace obsluhující řídké osídlení.
Podél toků doprovodná zeleň, místy zachovaná niva a drobné vodní plochy. Cílem ochrany
krajinného rázu je zachování stávajícího charakteru zemědělské krajiny s venkovskými sídly ve
výrazném krajinném rámci. Celek má zvýšenou krajinnou hodnotu se zvlněným terénem,
zalesněnými neobydlenými svahy Džbánu a dalekými výhledy. Takové členění krajiny odpovídá
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného
využívání dané krajiny. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a
měřítka krajinných detailů. Celek náleží do kategorie: krajina harmonická
CHřeben Džbánu – lesní neobydlený masiv, narušený pouze ojedinělou těžební
činností a ojedinělými historickými stopami zřícenin hradů. Jedná se o nejnápadnější georeliéf,
který se podílí na utváření krajinného rázu celého PP. Dominují lesní společenstva. Pro svoji
výšku je místem častých rozhledů. Dálkové pohledy charakterizují zejména pohledy z pasek na
hřebeni nebo z lesních cest. Pohledy zejména na jihozápad jsou mimořádné. Celek náleží do
kategorie: Krajina harmonická

1

Krajinný ráz – Löw, Míchal (Lesnická práce s.r.o. 2003)
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Dálkové pohledy na JZ

Grafické schéma ZKC v posuzovaném úseku

3. POSOUZENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY VE LHOTĚ POD DŽBÁNEM Z HLEDISKA VLIVU NA
OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU

V následujícím textu jsou potřebné údaje a informace pro zpracovatele změny č.1 ÚP, členěné (dle
metodiky pro posuzování) na:
 charakteristiku místa krajinného rázu
 popis ochrany krajinného rázu
 návrh rozvojových ploch ve Lhotě a návrh regulativů pro případné zastavitelné plochy
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3.1 Charakteristika místa krajinného rázu

1.1.1 Kulturní hodnoty sídla Lhota –venkovský dům konce 19. století, urbanistická struktura
Sídlo je minimálně 700 let staré, jeho počáteční podoba ale není dochovaná. Jednalo se
pravděpodobně nejprve o několik dřevěných staveb. Sídlo tvořilo s Kounovem jednotnou katastrální
obec2 . Zejména po třicetileté válce zažilo rozvoj dosídlením novým obyvatelstvem.
V sídle je řada zachovalých venkovských usedlostí s typickou venkovskou architekturou konce 19.
století, ale i nová výstavba související se zemědělskou výrobou a nové rodinné domy. Původní
venkovská zástavba zachovává stavební čáru doloženou v polovině 19. století v Císařském otisku:

Lhota pod Džbánem, dříve Wellhotta, císařský povinný otisk stabilního katastru 1:2880 z r. 1841
Rozborem stáří jednotlivých staveb a růstu čísel popisných lze dovodit postupný rozvoj sídla až po
současnost doloženou zastavěným územím (ve schéma černou linkou):

2

později náleželo k Domoušicím. Roku 1870 Lhota získala samostatnost a teprve v 20. století připadlo jako místní část pod
Mutějovice
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Schéma dokladující postupný rozvoj zástavby sídla a skutečné historické jádro
Historickou hodnotu má urbanistická struktura návsi – jádra sídla se zachovalou uliční a stavební
čárou a ráz venkovských domů soustředěných kolem návsi. Cenné jsou dominanty návsi – kostel,
domov důchodců, prostor návesního rybníka i vzrostlá zeleň. Poloha obce není v dominantní ani
náhorní poloze jako např. Domoušice, kde horizont tvoří řada obytných budov. Lhota má ale řadu
novodobějších dominant, které sice ruší původní ráz vsi – ubytovna česáčů, administrativa býv.
družstva, budovy živočišné výroby a sušičky chmele, ale jsou charakteristické v celém chmelařském
regionu:

Zákres dominant v panoramatické fotografii sídla
Na rozdíl od podkladu ÚAP 2020 (obr. pod textem), bylo historické jádro vymezeno na zástavbu
doloženou z historických podkladů a průzkumem v terénu. Jedná se o území zastavěné do poloviny
19. století, mimo pozdější zástavbu velkovýrobní zemědělské činnosti a mimo novější rodinné domy
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často již bez venkovského charakteru3 a zemědělského zázemí4. Pro změnu ÚP byl vlastní aktuální
rozbor využit při formulaci prostorového regulativu B6.

Kopie (nepřesného) podkladu z ÚAP 2020 týkající se hodnot zástavby ve Lhotě, zejména
vymezení historického jádra.
1.1.2 Krajina obklopující sídlo
Jedná se o údolí horního toku pravobřežního přítoku Lhotského potoka (povodí Ohře) ohraničené
svahy s lesními masivy Džbánu. Na levém svahu přítoku je historicky zachované osídlení Lhoty, které
není v dominantní poloze jako sousední obec Domoušice. Podél toku je místy bohatá doprovodná
zeleň, místy zachovaná niva a v ní Haunerův rybník. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování
charakteru harmonické krajiny s venkovským sídlem v krajinné scéně lemované zalesněnými svahy
Džbánu, ochrana nivy a doprovodné zeleně. Krajinu lze charakterizovat těmito znaky:






Pahorkatina s převážně zemědělskou funkcí, protkaná doprovodnou zelení potoků
Malé sídlo v krajinném prostorovém útvaru údolí Lhotského potoka na soutoku malých
vodotečí
Částečně zachovalé údolní nivy Lhotského potoka a pravobřežního přítoku
Krajinnou scénu rámují lesní masivy ve svazích a vytváří komorní prostorově malebné
přehledné území.
Sídlo se pohledově uplatňuje od Domoušic. Výhledy na sídlo jsou kromě Domoušic, z
příjezdové silnice a svahů pod Domoušicemi,. z východu ze svahů pod lesem, kde je
panorama obce dobře přehledné, protože se zástavba pozvolna sklání k potoku (viz zákres
dominant v panoramatické fotografii v textu výše )

charakter venkovské zástavby – ráz staveb nebo usedlostí, které mají podstatné rysy původní venkovské zástavby
odlišující se od zástavby pozdější, charakterizované izolovanými rodinnými domy. Pro venkovskou zástavbu je podstatné, že
kromě bydlení má stavební část pro zemědělské hospodaření, domy často sledují uliční čáru a mají vždy sedlovou nebo
polovalbovou střechu se strmějším sklonem a půdorysný tvar tvoří obdélník s dominující délkou budovy. Výška hřebene
nepřesahuje 9 m. Stavby nepřesahují jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím, přičemž podkrovím je myšlen
přístupný a účelově využívaný prostor nacházející se převážně v prostoru pod šikmou střechou.
4
Pro popsání cenné dochované prostorové struktury sídla, (viz hodnotné, ale nezapsané objekty v ÚAP), areály a
urbanistické struktury doporučujeme kartu obce ÚAP 2020 podrobněji upravit tak, aby byla odbornou oporou při
rozhodování.
3
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Schéma s pohledovými směry a dominantou Domoušic
3.2 Popis ochrany krajinného rázu

V prostoru lokality se nachází údolní (též potoční) niva pravobřežního přítoku Lhotského potoka,
kterou je třeba podrobně vymezit do měřítka katastrální mapy a vymezené území chránit regulativem
navrženým ve změně č.1 ÚP. Doprovodná zeleň je již v ÚP vymezena, ve změně ÚP je detailně
vymezena bezprostředně v okolí rozvojových lokalit spolu s plochami nových zahrad.
1.1.3 Vymezení údolní nivy
Niva má v krajině několik funkcí, které lze považovat za chráněné funkce veřejného zájmu. Jedná se o
ekologicko - stabilizační společenstva a retenci vody (jeden kilometr přírodní nivy dokáže snížit
kulminaci stoleté povodně až o 1%). O tato území je třeba pečovat, chránit je před intenzívní
zemědělskou a stavební činností, ale i obnovovat je na místech, kde údolní niva byla. Údolní niva je
významný krajinný prvek5 (dále VKP). Vymezení se provádí s využitím geologických a půdních map
v kombinaci s informacemi o povodňové dynamice vodního toku (záplavová území), výškopisných
dat, případně historických podkladů. Samozřejmostí je průzkum terénní vč. fotodokumentace.
Výsledné vymezení tvoří hranice pokud možno po hranici parcel.
Nivu tvoří dno údolí tvořené sedimenty, jedná se území vhodné pro pobřežní ekotony (ekologická
funkce), které omezují odnos půdy a živin.
Popis indikátorů pro vymezení nivy:
a) geomorfologie terénu
Pro stanovení byl použit terén výškopisu státního mapového díla ČÚZK. Terén sloužil pro konečnou
korekci hranice dle fyzického stavu území. V posuzovaném místě je zákres snadný, protože dno údolí
lemují příkré svahy (meze) výšky cca 2-3 m. Podklad byl využitelný pro stanovení hranice plochy
potoční nivy.

5

Znění zákona č.114/1992 Sb. vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP) jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický
vzhled nebo přispívající k udržení její stability
stránka 8 z 21

Zákres hranice nivy, která je dosud převážně funkční
b) geologická mapa-výskyt sedimentů
podklad v měř. 1: 50 000 je indikátorem historických naplavenin a tedy zátopy v území

Fluviální sedimenty označené č. 6 pokrývají dno údolí a zářezů.
Variabilní štěrkovou složku zastupují především opuky. Kopie geologické mapy zobrazuje sediment až
pod hranu lesa k prameni přítoku. Vymezení je v méně podrobné mapě než mapa bonitovaných
půdních jednotek. K podkladu bylo přihlédnuto při vymezování hranice potoční nivy v katastrální
mapě.
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c) BPEJ v obci a jejich HPJ

Byly posouzeny BPEJ a jejich HPJ v celé předmětné oblasti rozboru. V území se vyskytuje hlavní půdní
jednotka (HPJ) 58, leží ale severně od sídla v místě, které není předmětem posuzování. Pravobřežní
přítok má HPJ 30 a není charakterizován jako nivní půda.

Kopie mapy vyhodnocení záborů ZPF v ÚP, kde jsou zobrazeny hranice BPEJ
d) výskyt luk a pastvin v mapě stabilního katastru

Výskyt luk a mokrých luk v mapě stabilního katastru udává způsob zemědělského hospodaření před
r.1860, který je indikátorem pro hospodárné využívání biomasy a lučních společenstev v historii.
Indikátor je velmi přesný, protože mapy jsou zobrazeny jako základ současných KM.
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Na základě všech indikátorů byla stanovena hranice údolní nivy a regulativy pro stavební činnost
v tomto limitu a návrh podmínek pro využití území.

Vymezená hranice potoční nivy vč. svahů a mezí ohraničujících v jižní části dno potoka.
1.1.4 Ochrana estetické krajinné hodnoty
Je popsána v kpt. 3.1.2 , jedná se zejména o průhledy, výhledy a multifunkční ráz s cestami v krajině ,
mezemi a loukami.
1.1.5 Zástavba v dálkových pohledech
Lokalita byla prověřena z hlediska vlivu dálkových pohledů na obec zákresem do fotodokumentace:
Navrhované stavby se významně neuplatňují v krajině, naopak zahrada u domu rozšíří sporou
doprovodnou zeleň v zemědělské krajině (ZKC A).
Pravděpodobné rozložení je naznačeno v následujících pohledech, kde je zobrazen současný stav a
dále zákres odpovídající pravděpodobnému tvaru nového domu :
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současný stav

návrh – pravděpodobné rozložení zástavby

stránka 12 z 21

1.1.6

Zástavba v panoramatu Lhoty

Nahoře současné panorama, dole pravděpodobná zástavba v rozvojových lokalitách – JV, JV+ Z
:
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Zákresy do leteckého snímku jsou doplněny schématem se strukturou pravděpodobné nové zástavby
z protilehlého svahu údolí Lhotského pravobřežního přítoku z cesty pod lesem, a skicou detailního
rozložení staveb v rozvojovém území:
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3.3 Návrh rozvojových ploch ve Lhotě a návrh regulativů

Pro prověření lokality JV Lhota je rozhodující poloha na rozhraní ZKC A a B. Místo je viditelné pouze
z účelové komunikace, jinak ve zvlněném terénu se neuplatňuje ani v dálkových pohledech. Lokalita
nezasahuje do vymezené potoční nivy. Navazuje na zastavěné území , je na okraji zástavby a není
součástí historických staveb na návsi. Rozvoj podél komunikací vycházejících ze sídla do okolí je
přirozený, hospodárný (využití stávající infrastruktury) a historicky navazuje na novější zástavbu
okraje vsi. Nová zastavitelná plocha nenarušuje krajinné hodnoty.Lokalita byla navržena pro 6 RD se
zahradami s regulovanou výškou 1 np a obytného podkroví. Zahrada je umístěna tak, aby umožnila
rozvoj vzrostlé zeleně.
Rozhodující pro návrh je regulativ B6 – NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ OKRAJ LHOTY, kde jsou stanoveny
podmínky prostorového uspořádání vč. stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu. Ty
mimo jiné určují závazně počet podlaží, rozsah doplňkových staveb, tvar střechy a charakter
půdorysu.
Rozvojové plochy byly v hlavním výkrese podrobněji členěny tak, aby směřovaly budoucí zástavbu
popsanou v regulativu B6 do polohy ve svahu s hřebeny rovnoběžnými s vrstevnicemi. Tato poloha
zajišťuje výstavbu , která koresponduje s původní venkovskou zástavbou a tvarem a výškou a zároveň
se neuplatňuje v výrazně v panoramatu sídla.
1.1.7 Návrh změny ÚP v hlavním výkrese

Návrh zastavitelných ploch do hlavního výkresu změny ÚP
1.1.8

Návrh regulativu

B6 NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ OKRAJ LHOTY
HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech umisťovaných na stavebních pozemcích o
minimální výměře 900 m2, včetně části stavebního pozemku v ploše vymezeném v hlavním
výkrese s indexem BZ ZAHRADY OBYTNÉ.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
I. Limitované doplňkové stavby ke stavbě hlavní.
II. Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední
pozemky).
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III. Umístění nezbytného technického zařízení.
IV. Obslužná komunikace
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČ. STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY
KRAJINNÉHO RÁZU
I. Využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení se soukromými
zahradami.
II. Parkovací a odstavná stání nového objektu pro bydlení a ostatní přípustné činnosti pouze
mimo veřejné prostranství a místní komunikaci.
III. V RD se povolují provozovny živností, které nevyvolávají dopravu překračující intenzitu
běžnou v rodinné zástavbě.
IV. Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň.
V. Nové domy mají nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.
VI. Nově vzniklé pozemky rodinných domů mají minimálně 900 m2 vč. zahrad. Zastavěnost
plochy maximálně 30%.
VII. Provozovny živností využívají menší polovinu plochy stavby
VIII.Nové doplňkové stavby do max. výměry 40 m².
IX. Stavby pro chovatelské účely mohou být dimenzovány pro kapacitu samozásobení obyvatel
domu. Provoz chovatelství nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky.
X. Umístění technické infrastruktury v pohledově málo exponované poloze zejména veřejných
prostranství.
XI. Výška, tvar střechy, půdorys a směr hřebene nové zástavby se přizpůsobí svým charakterem
cenné dochované prostorové struktuře Lhoty6.
XII. Nezbytné je respektovat výškovou hladinu a objemové parametry převládající v okolní
zástavbě.
XIII. Směr hlavního hřebene nových staveb bude sledovat směr vrstevnic pozemku.
STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
Podmínkou pro využití plochy je likvidace odpadních vod v bezodtokové jímce vyvážené na ČOV obce
do doby realizace splaškové kanalizace nebo jejich čištěním v domovních čistírnách odpadních vod s
následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních.
BZ ZAHRADY V OBYTNÉ ZÓNĚ
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Pozemky zahrad tvoří nedílnou součást
ploch pro bydlení, na kterých lze umisťovat doplňkové stavby (např. bazény, garáže, sklepní sklady,
zastřešené plochy).
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
I. Parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku.
II. Samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství, které nesmí negativně ovlivňovat
sousední obytné budovy.
III. Doplňkové stavby.
IV. Obslužné komunikace.
PODMÍNKY PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VČ. STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY
KRAJINNÉHO RÁZU
I. Doplňkové stavby celkové max. půdorysné výměry 40 m2, max. 1 NP.
II. Zastavěnost plochy 7 max. 20%.
6

Viz kpt. definice pojmu Cenná dochovaná prostorová struktura obce – se vyznačuje zejména pravoúhlým
půdorysem, výrazně obdélníkového tvaru, případně kombinací obdélníků a symetrickou sedlovou nebo
polovalbovou střechou se sklonem v rozmezí 35°-45°, s hřebenem v podélné ose stavby. Střešní krytina je
skládaná. Stavby většinou nepřesahují jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím, přičemž podkrovím je
myšlen přístupný a účelově využívaný prostor nacházející se převážně v prostoru pod šikmou střechou
7
viz kpt. definice pojmů
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4 POSOUZENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY V MÍSTNÍ ČÁSTI PERUN Z HLEDISKA VLIVU NA
OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU

V následujícím textu jsou potřebné údaje a informace pro zpracovatele změny č.1 ÚP, členěné dle
metodiky pro posuzování, na:
 charakteristika místa krajinného rázu
 popis ochrany krajinného rázu
 návrh rozvojové lochy pro 1 RD

4.1
Charakteristika místa krajinného rázu
Jak již bylo popsáno v úvodu, lokalita stojí a okraji ZKC A, z vlněné svahy a planiny pod

Džbánskými hřebeny převážně zorněné, úrodné a intenzivně obhospodařované. Území je
charakteristické drobnými uměle upravenými potoky s minimální doprovodnou zelení bez
zatravněných údolních niv a bez retenčních opatření a mezí. Krajina je přetvořená, dominantní
zcelenými lány a stavbami chmelnic bezohledně likvidující biotopy, meze a drobné remízy, potoční
nivy, ale i historické cesty v krajině. Nejhodnotnější části krajinné scény jsou dálkové pohledy pod
hřebenem Džbánu. Krajinu obklopující lokalitu lze charakterizovat těmito znaky:
 planina8 s převážně zemědělskou funkcí, protkaná doprovodnou zelení potoků (doprovodná
zeleň neumožňuje dálkové pohledy z výšky chodce)
 malé sídlo v komorním prostorovém útvaru bývalé těžby na úpatí Džbánu s výhledy do
Rakovnické pahorkatiny
 zachovalé údolní nivy na planině jen vyjímečně; zničené zemědělskou činností (chmelnice)
 intenzivní zemědělská výroba bez urbanizovaných ploch s minimem přírodních prvků (např.
remízky, doprovodná zeleň a cestní síť)
 v pohledově exponované poloze stávající zástavba bývalého dolu Perun (zejména vila Perun
bývalého majitele dolu č.p. 187), kde je třeba novou zástavbu koncipovat tak, aby
nedominovala a nechala působit stávající krajinnou dominantu zalesněného svahu a hřbetu
Džbánu
 místo v pohledově exponované poloze patrné ale pouze z polí a silnice spojující Milostín
s nádražím Milostín je na uměle vyvýšeném terénu u bývalé vlečky z dolu




8

daleké výhledy
málo turisticky využité a využívané území. atraktivní je pouze hřebenová cesta z Mutějovic
přes zříceninu hrádku Džbán ke Kounovským řadám.
lesní masivy s výškovými body , které se neuplatňují se v dalekých pohledech

rovinatá plocha mělkých údolí pahorkatiny kvalitní zemědělskou půdou
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Cílem ochrany krajinného rázu v těchto místech by měla být nejen ochrana současného stavu, ale i
obnova doprovodné zeleně, cest a potenciálních potočních niv.

4.2

Popis ochrany krajinného rázu

4.3

Návrh zastavitelné plochy na p.č. 556/2 k.ú. Mutějovice a návrh regulativů

V prostoru lokality se nenachází žádné krajinné prvky; lokalita slouží ke skládce stavebního materiálu
na pozemku po vlečce. Její násep je porostlý křovím. Místo ochrany se spíše jedná o potenciál místa,
kde lze obnovit tyto krajinné prvky:
 doprovodnou zeleň podél komunikace III/229 19 Mutějovice-nádraží
 doprovodnou zeleň náspu bývalé vlečky, která je cca 2 m nad původním rostlým terénem
 ochrana estetické krajinné hodnoty -zejména dominantní polohy případné stavby regulací
v územně plánovací dokumentaci.

4.3.1 Zástavba v dálkových pohledech
Pro prověření lokality „Perun“, která je navržena na skládce u bývalé vlečky, je rozhodující poloha na
rozhraní ZKC A a C. Místo je viditelné pouze ze dvou míst na silnicích III. třídy, jinak ve zvlněném
terénu se neuplatňuje na rozdíl od vily Perun, která vyniká a dominuje svoji velikostí (částečně 3
podlaží, kde v jižní části vily je 3. podlaží nahrazeno obytným podkrovím v mansardové střeše) a
polohou i v dálkových pohledech.

Návrh byl prověřen z dálkových pohledů zákresem do fotodokumentace, případná stavba se
významně uplatní v dálkových pohledech spolu s již stávajícími stavbami v místní části Perun.
Zastavitelná plocha je podrobněji členěna tak, aby umožnila výsadbu doprovodné zeleně u silnice,
respektovala OP silnice a velikostí pozemku umožnila dostatečně velkou (nadstandardní) zahradu,
která umožní bohaté stromové výsadby. Rozhodující pro návrh je regulativ B5 – NÍZKOPODLAŽNÍ
BYDLENÍ PERUN, kde jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání vč. stanovení základních
podmínek ochrany krajinného rázu. Ty mimo jiné určují závazně počet podlaží, rozsah doplňkových
staveb, tvar střechy a charakter půdorysu.
Plocha pro bydlení je navržena se specifickými podmínkami, které zaručí výše popsané cíle realizace
domu (dostatečné % zeleně, dostatečně velkou zahradu,běžnou stavbu v místě obvyklou umožňující
dům, který se nebude uplatňovat v dálkových pohledech). Lokalita je navržena pro 1 RD se zahradou
s regulovanou výškou 1 np a obytné podkroví. Dominantní poloha zastavitelné plochy (stavba bude
pohledově exponovaná); je zajištěna stanovením podmínek pro prostorové uspořádání v souladu
s charakteristikou místa krajinného rázu.
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Pravděpodobný návrh domu dle regulativu je zakreslen do fotografie.

Schéma rozsahu výhledů z posuzované lokality

Zákres jednopodlažního domu ze silnice od Mutějovic v době vegetačního klidu

Zákres s přehledným okolím, který se uplatní ale pouze z letadla
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Zákres do dálkového pohledu z ptačí perspektivy
4.3.2 Návrh změny ÚP v hlavním výkrese
Stavba se tedy významně neuplatňuje v krajině, naopak zahrada u domu rozšíří sporou doprovodnou
zeleň v zemědělské krajině (ZKC A).

Návrh zastavitelných ploch do hlavního výkresu změny ÚP
4.3.3
B5

Návrh v regulativu

NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ PERUN

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Hlavní funkcí území je bydlení v rodinném domě umisťovaném na stavebním pozemku o
minimální výměře 1500 m2, včetně části stavebního pozemku v ploše vymezeném v hlavním
výkrese s indexem BZ ZAHRADY OBYTNÉ.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
I. Doplňkové stavby9 ke stavbě hlavní.

9

Viz kpt. Definice pojmů
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II. Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
sousední pozemky).
III. Umístění nezbytného technického zařízení.
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČ. STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
I. Využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení se soukromými
zahradami.
II. Parkovací a odstavná stání nového objektu pro bydlení pouze mimo silnici.
III. V RD se povolují provozovny živností, které nevyvolávají dopravu překračující
intenzitu běžnou v rodinné zástavbě.
IV. Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň.
V. Nový dům má nejvýše jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví.
VI. Provozovny živností využívají menší polovinu plochy stavby
VII. Nové doplňkové stavby do max. výměry 40 m².
STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
Podmínkou pro využití plochy je likvidace odpadních vod v bezodtokové jímce vyvážené na ČOV obce
do doby realizace splaškové kanalizace nebo jejich čištěním v domovních čistírnách odpadních vod s
následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních.
BZ

ZAHRADY V OBYTNÉ ZÓNĚ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Pozemky zahrad tvoří nedílnou
součást ploch pro bydlení, na kterých lze umisťovat doplňkové stavby (např. bazény, garáže,
sklepní sklady, zastřešené plochy).
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
I. Parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku.
II. Samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství, které nesmí negativně
ovlivňovat sousední obytné budovy.
III. Doplňkové stavby.
IV. Obslužné komunikace.
PODMÍNKY PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VČ. STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
I. Doplňkové stavby celkové max. půdorysné výměry 40 m 2, max. 1 NP.
II. Zastavěnost plochy 10 max. 20%.

10

viz kpt. definice pojmů
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